
Llywyddwyd y noson gan Colin Jones a 
diolchwyd gan Gareth Jones.  Diolch i 
bawb a baratodd y baned a’r gacen hefyd. 
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Fawrth, 
Rhagfyr 10, pan fydd Mr Elwyn Thomas 
yn trafod ‘Cerddi Hanner Canrif’. 
 

Beiblau i Ysgolion 
Mae’r elusen ‘Bibles for Children’ yn 
helpu eglwysi i ddarparu copiau o Feibl 
lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 am 
ddim ond 50 ceiniog y copi.  Byddai 
modd darparu 100 o Feiblau felly am £50.  
Yr ‘amod’ yw y byddai eglwysi wedyn yn 
darparu Beiblau i’r plant a fyddai’n 
cyrraedd Blwyddyn 2 yn y blynyddoedd 
dilynol am £5.95 y copi.  Petai 20 plentyn 
ym mlwyddyn 2, golygai hynny £119 yn 
yr ail flwyddyn.  Tybed oes un neu ragor 
o eglwysi’r Ofalaeth yn fodlon mentro 
buddsoddi arian er mwyn rhoi Beibl i’r 
plant. Yn naturiol, byddai angen gweld a 
fyddai’r ysgolion am dderbyn y fath 
gynnig.  Ond y cam cyntaf yw gwybod a 
oes gan yr eglwysi ddiddordeb. 
 

Crefft, Cân a Stori 
Cynhelir sesiwn nesaf ‘Crefft, Cân a 
Stori’ Capel Coch fore Sadwrn, Rhagfyr 7 
(nid y 14eg fel y nodwyd yr wythnos   
ddiwethaf), rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch 
yng ngofal Susan Williams a Chynllun 
Efe. Bydd ‘Crefft, Cân a Stori’ yn Nhŷ 

Elidir, Deiniolen rhwng 2.00 a 4.00 o’r 
gloch ddydd Sadwrn, Rhagfyr 21.   
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir  

Dydd Sul, Tachwedd 24: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan Mr Alun Williams,  
Caernarfon.      
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Tachwedd 19: Ffair  
Nadolig rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch. Yr 
elw at Uned Alaw, Ysbyty Gwynedd.  
Nos Wener, Tachwedd 22: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 24: Oedfa Deulu 
am 10.30 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Tachwedd 18: Y Te Bach 
am 2.30 o’r gloch.  
Nos Wener, Tachwedd 22: Clwb 
‘Dwylo Prysur’  am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 24: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Sul, Tachwedd 17: Ysgol Sul am 10.00 
o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Tachwedd 24 
5.00 p.m. - Mr T Alun Williams 
 

Rhagfyr 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 8 
5.00 p.m. - Mr Eurfryn Davies 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Tachwedd 24 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Rhagfyr 1 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Rhagfyr 8 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Does a wnelo’r peth â ni yng Nghymru, 
ond mentraf gyfeirio ato beth bynnag. 
Pennawd yr erthygl a ddenodd fy sylw: 
‘63 o ddisgyblion mewn dosbarth ysgol 
gynradd’. Tybiais mai stori oedd hi am 
ysgol mewn trafferthion ariannol yn 
gorfodi athrawon a disgyblion i weithio 
dan amodau amhosibl. Dim o’r fath 
beth! Ysgol academi lewyrchus yn 
Nyfnaint oedd hi, wedi dewis ffurfio 
dosbarth Blwyddyn 6 enfawr ac iddo 
ddwy athrawes a dau gymhorthydd. 
Nid yw’n berthnasol i ni yng Nghymru 
gan nad oes yma (nac yn yr Alban na 
Gogledd Iwerddon) ysgolion academi 
fel yn Lloegr. Mae’r llywodraethau  
datganoledig wedi ymwrthod â’r syniad 
o academïau gan farnu mai ymdrech 
ydyw i breifateiddio addysg a rhoi, yn 
anorfod, fanteision mawr i rai ysgolion 
ar draul eraill. Un awgrym fod hynny’n 
wir am yr ysgol dan sylw yw’r ffaith 
fod y dosbarth o 63 disgybl yn cael ei 
ddysgu mewn ystafell sy’n union fel 
darlithfa prifysgol, a bod gan bob un 
o’r plant gyfrifiadur gwerth £750 o’i 
flaen. Gwerth £47,200 o gyfrifiaduron 
mewn un dosbarth! Mae’r sinig ynof yn 
gwneud i mi holi pam fod erthygl mor 
gefnogol i’r syniad o academïau wedi 
ei chyhoeddi yn ystod cyfnod Etholiad 
Cyffredinol.  
 
Roedd yr erthygl yn f’atgoffa nad yw 
popeth o reidrwydd yn union fel y 
mae’n ymddangos. Roeddwn wedi fy 
nghalonogi’n ddiweddar o weld bod 
rhagor o bobl nag arfer yn troi at wefan 
yr Ofalaeth. Ond siom oedd deall bod, 
ambell ddiwrnod, fwy o ‘ymweliadau’ 

o’r America nag o Gymru. Mae hyn o 
bosibl yn awgrymu fod yna ragor nag a 
ddychmygwn i o drigolion yr Unol 
Daleithiau’n awyddus i ddarllen am 
bethau’r Ffydd yn Gymraeg. Ond 
mae’n fwy tebygol mai dod at y wefan 
yn ddamweiniol a wnânt, ac nad yw’r 
ystadegau sy’n nodi’r defnydd o’r  
wefan mor iach wedi’r cyfan. 
 
Na, nid yw popeth o reidrwydd fel yr 
ymddengys. Ac mae’r Efengyl yn ein 
hatgoffa fod angen diolch am hynny. 
Pan hoeliwyd Iesu Grist wrth groes 
roedd yn ymddangos fod y cyfan ar 
ben iddo fo a’i ddilynwyr. Roedd ei 
elynion wedi cael gwared ohono, a 
gobeithion ei ddisgyblion wedi eu 
chwalu. Roedd yr Athro a’r Arweinydd 
a’r Meddyg Mawr wedi ei ladd a’i 
orchfygu. Ond mor gwbl wahanol oedd 
y gwir. Yr un a hoeliwyd wrth bren 
oedd Rhyddhäwr pechaduriaid; yr un a 
orchfygwyd oedd Concwerwr angau; 
yr un a laddwyd oedd Rhoddwr    
Bywyd. Nid newyddion digalon am 
ddiwedd torcalonnus yw’r gair am y 
groes ond newyddion da am yr Un a 
oedd ar y groes honno’n cyflawni’r 
gwaith y daethai i’r byd i’w wneud. Yr 
union olygfa sy’n awgrymu diwedd a 
cholled yw sail y gobaith sydd gennym 
fel Cristnogion am ddechrau newydd 
ac ennill tragwyddol. Dyma ryfeddod 
yr Efengyl, a’m rheswm innau dros 
ddweud gyda’r Apostol Paul i mi 
ddewis ‘peidio â gwybod dim yn eich 
plith ond Iesu Grist, ac yntau wedi ei 
groeshoelio’ (1 Corinthiaid 2:2). Ac y 
mae a wnelo hynny â ni, ac â phawb.    

Dosbarth o 63  
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch heddiw gan Mr Robert Morris, 
Penygroes.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.    
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Bydd oedfa am 5.00 o’r 
gloch.        
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir yn yr 
oedfa am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Ddr Geraint Tudur, Bangor.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd. Cofiwn yn 
arbennig am y rhai ohonoch sydd wedi 
bod yn yr ysbyty neu’n mynd yno am 
driniaeth yn fuan.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd. Anfonwn gofion hefyd 
at yr aelodau sydd mewn cartrefi preswyl 
neu gartrefi nyrsio. 
 
 

Ffair Nadolig  
Cynhelir Ffair Nadolig yn Capel Coch 
ddydd Mawrth, Tachwedd 19 rhwng 2.00 
a 4.00 o’r gloch er budd Uned Alaw,    
Ysbyty Gwynedd. 
 
Ceir y stondinau arferol fel yr hamperi 
a’r cacennau, ond NID stondin Bric a 
Brac y troi hwn sylwch.  Bydd stondin 
deganau ar gyfer y Nadolig, ac os oes 
gennych  deganau bron yn newydd neu 
mewn cyflwr da, a heb ddefnydd iddynt 
erbyn hyn, byddem yn falch o’u cael.  
Byddwn hefyd yn ddiolchgar am wobrau 
ar gyfer y stondinau tombola ac ati. 
 
Edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth fel 
arfer.  Pris mynediad i oedolion fydd £1.    

Balm o Salm 
 
‘Haleliwia! Canwch gân   
newydd i'r ARGLWYDD, 
Rhowch foliant iddo yn y gynulleidfa o'i 
bobl ffyddlon. Boed i Israel lawenhau 
yn ei Chrëwr! Boed i blant Seion gael 
eu gwefreiddio gan eu Brenin! Boed 
iddyn nhw ei addoli gyda dawns; ac ar y 
drwm a'r delyn fach. Achos 
mae'r ARGLWYDD wrth ei fodd gyda'i 
bobl! Mae'n gwisgo'r rhai sy'n cael eu 
gorthrymu gyda buddugoliaeth. Boed i'r 
rhai sydd wedi profi ei gariad ffyddlon 
ddathlu, a gweiddi'n llawen wrth or-
ffwys ar eu clustogau’ (Salm 149:1-5). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Rose Thomas, 
16 Dôl Helyg, Talybont yng nghapel 
Bethlehem ddydd Llun, Tachwedd  dan 
arweiniad y Gweinidog. Y Parchg Cath 
Williams, Caernarfon a gyflwynodd y 
deyrnged i’w chwaer Rose.  Mrs Barbara 
Jones oedd yr organyddes.  
 
Bu farw Mrs Rose Thomas yng Nghartref 
Nyrsio Ceris Newydd, Bangor ddydd 
Sadwrn, Tachwedd 2, yn 86 mlwydd oed. 
Bu’n aelod ffyddlon ym Methlehem ers 
iddi ddod i fyw i’r pentref.   
 
Cydymdeimlwn â Mr Idris Thomas ei 
phriod, ac â’u meibion Arfon a Henry a’r 
teulu cyfan yn eu colled.  Yn y deyrnged, 
soniodd Cath am gariad mawr ei chwaer 
at ei theulu: ei phriod, ei meibion, ei 
hwyrion, a’i brodyr a’i chwiorydd.  Yr 
oedd yn wraig annwyl a hoffus, a bu’n 
ofalus iawn o’i theulu ac yn fawr ei 
chymwynas hefyd i’w ffrindiau a’i 
chymdogion ar hyd y blynyddoedd.  Yr 
oedd yn wraig ddawnus â’i llaw mewn 
sawl maes, yn cynnwys arlunio a chanu’r 
piano.  Yr oedd yn arbennig o hoff o’i 
hwyrion a’i hwyresau. 
 
Yr oedd ei hiechyd wedi torri ers rhyw 
bedair blynedd, ac wedi cael gofal ar ei 
haelwyd i ddechrau cafodd ofal tyner yng 
Ngheris Newydd  dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf.   
 

Boscys Esgidiau 
Teams4U 

Os oes rhywun yn awyddus i gefnogi’r 
apêl flynyddol am anrhegion Nadolig i 
blant trwy Teams4U bydd angen y   
bocsys yng Nghilfynydd, Llanberis erbyn 
nos Fercher yr wythnos hon, Tachwedd 
20 fan bellaf.     
 
Ffoniwch 01286 872390 os oes arnoch 
angen taflen wybodaeth a  label ar gyfer 
y bocs.   

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Yn anffodus, ni fydd yn bosibl cynnal 
Pwyllgor yr Ofalaeth a drefnwyd ar gyfer 
canol y mis hwn.  Bydd rhaid ail drefnu 
ac fe chwiliwn am ddyddiad cyfleus.   
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Mrs Elina 
Owen a’r teulu o glywed am farwolaeth y 
Parchg John Owen, Bethesda ddydd 
Mawrth diwethaf, Tachwedd 13. 
 
Bu’r Parchg John Owen yn weinidog 
uchel ei barch ym Methesda a Dyffryn 
Ogwen am flynyddoedd lawer. Parhaodd 
i wasanaethu eglwysi’r ardal wedi iddo 
ymddeol, a chafodd eglwysi’r Ofalaeth 
hon ei wasanaeth yn gyson hyd nes iddo 
orfod rhoi’r gorau i bregethu oherwydd 
llesgedd.  Gwerthfawrogid ei wasanaeth 
yn fawr.  Roedd yn gyfaill da, ac roedd ei 
gyngor a’i arweiniad bob amser yn 
ddoeth.  Yr oedd yn ŵr o argyhoeddiadau 
cadarn, yn wybodus, yn ddarllenwr brwd, 
yn ddawnus mewn sawl maes, yn   
sgwrsiwr a chwmnïwr diddan a hwyliog, 
yn groesawgar ac enillgar. Bu’n sicr yn 
weinidog da a ffyddlon, a gweddiwn dros 
ei deulu yn eu colled a’u hiraeth. 
 

CIC 
Bydd CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Tachwedd 22 am 7.00 o’r gloch.  Rydym 
yn gobeithio mynd i Fowlio Deg yn Y 
Ffôr nos Wener, Rhagfyr 13.    
 

Cymdeithas Capel Coch 
Cafwyd cyfarfod arbennig o ddifyr yn y 
Gymdeithas Undebol yn Capel Coch nos 
Fawrth yng nghwmni’r cerddor Robat 
Arwyn, Rhuthun. Cafwyd peth o’i hanes 
fel cyfansoddwr wrth iddo ganu rhai o’i 
ganeuon ar ôl dweud rhywfaint am eu 
cefndir ac achlysur eu cyfansoddi. Roedd 
mwy nag un o’r caneuon a gysylltwn ar 
unwaith ag ef yn eu plith, ynghyd ag un 
neu ddwy o ganeuon llai cyfarwydd.  


